
 

 

 



 

 

উত্তভ নাসা 

াআখ াসয সফন গাসি অন নািাসয (যসভাহুল্লা) 

 

২২ তভ উদদ 

দ্বীন র করযাণকাসভতা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

وعلى آل دمحم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وابرك على دمحم وعلى آل دمحم كما ابركت على إبراهيم وعلى احلمد هلل رب العاملني، اللهم صل ِّ على حممِّد 
 -:آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد، أما بعد

য কথা- 

দ্বীন র- নাসা ফা করযাণকাসভতা। যূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ ফদরন,  

 

 وألئمة املسلمني وعامتهم، ولرسولو، ولكتابو، هلل: ملن؟ قال: قلناالدين النصيحة، 

“দ্বীন র-করযাণকাসভতা। (াাফাদয় ককযাদভয উসি) অভযা ফররাভ- ক অল্লায যাূর! দ্বীন কায িনয করযাণকাসভতা? সতসন 
ফরদরন-অল্লা, তাাঁয সকতাফ, তাাঁয যূর  ভুসরভ উম্মায অসভয-উভাযা এফং াধাযণ ভুসরভদদয িনয”।(াসদসি ী 

ভুসরদভ মযত তাসভভ দাযী যাসদয়াল্লাহু অনহু কথদক ফসণিত) 

নাসা দ্বীদনযআ একসি ং। নাসা হৃদদয় দয়া  বারফাা ৃসি কদয। মখন ককান ফযসিয সনকি নাসা ক কযা য়, এিা 
তায প্রসত করযাণকাসভতা  দয়ায অরাভত। াধাযণবাদফ নাসা র - ককান বার কাদিয থ কদখাদনা এফং ককান ভন্দ কাি 
কথদক করাকদদয তকি কযা। াভসিক সফদফচনায় - এসি অভয সফর ভারুপ  নাস অসনর ভুনকাদযয ন্তবূিি একসি অভর - 
মসদ তা এয কচদয় একিু খা। কমভন যূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ ফদরন, 

 

 وألئمة املسلمني وعامتهم الدين النصيحة هلل، ولكتابه، ولرسوله،

“দ্বীন র নাসা ফা করযাণকাসভতা, অল্লা, তাাঁয সকতাফ, তাাঁয যূর  ভুসরভ উম্মায অসভয-উভাযা এফং াধাযণ 
ভুসরভদদয িনয”।  

অভয সফর ভারুপ  নাস অসনর ভুনকায অল্লায সকতাফ এফং তাাঁয যূদরয ুন্নায কেদে প্রদমাময য় না। ফযং এ কেদে 
নাসা প্রদমািয দফ। এআ দুআ কেদে নাসা ফরদত ফুঝায় - কমভনসি অদর আরভগণ ফদরন - 

 সকতাফুল্লায িনয নাসা দ্বাযা উদেয র, অল্লা তা’অরায সকতাফ কখা, কখাদনা  তায গবীয আরভ িিন কযা, 
তাদত উল্লসখত হুদুদ-াসিয সফধান ফািফায়ন কযা এফং ক নুমায়ী অভর কযা।  

 সকতাফুল্লায িনয নাসা দ্বাযা অদযকসি উদেয র- ককাযঅদনয কতরায়াত কযা এফং অল্লা তা’অরায সকতাদফয 
নুযণ কযা।  

 অল্লায যূদরয িনয করযাণকাসভতায থি র - তাদক  তাাঁয সফে ুন্নাদক ম্মান কযা, তাাঁয ুন্নায সযূণি 
াফসন্দ কযা এফং তাাঁয অদদ-সনদলধদক কাদি সযণত কযা। 

ভুসরভ উম্মায আভাভদদয িনয নাসায থিঃ  

ায়খ অবু্দল্লা সফন খাদরদ অর-অ’দভ য. ফদরন, অল্লা তা’অরায ে কথদক তাদদয উয সিত অভানদতয ফযাাদয 
(অভাদদয ে কথদক)তাদদযদক দমাসগতা কযা, কনক কাদি তাদদয অনুগতয কযা, গাপরসতয ভয় তাদদযদক তকি কযা, 
বুর-ত্রুসিয কেদে তাদদযদক ফাযণ কযা, তাদদয প্রসত নাি হৃদয়গুদরাদক তাদদয সদদক সপসযদয় কদয়া এফং উত্তভ দ্ধসতদত 
তাদদযদক িুরুভ কথদক সফযত যাখা।  



 

 

যয়ী উরুর অভয তথা কতৃিত্বীর ফযসিদদয িনয নাসা তীফ গুরুত্বূণি সফলয়। প্রদয়ািদন তাদক দতযয থ প্রদিন কযা 
এফং নযায় কাি কথদক সফযত যাখায িনয নাসা কযদত দফ। মসদ সতসন যয়ী সফধান নুমায়ী সফচায কদযন, তফু কতা 
সতসন সনস্পা নন। তায বুর-ত্রুসি য়া স্বাবাসফক। তাআ সতসন মখন বুর সদ্ধান্ত গ্রণ কদযন, তখন তাদক সিক পয়ারায 
সদক-সনদদিনা কদয়া, সফলয়সিয েসতভূ ফুসঝদয় কদয়া িরুযী।  

অভাদদয ক্বসি উরাভাদয় ককযাভ উম্মায খসরপাদদয ফযাাদয খুফআ নযায়-সনষ্ঠায াদথ দাসয়ত্ব ারন কদযদেন। কসি 
ভুত্তাসক অদরভগণ উভাআয়া  অব্বাস খসরপাদদযদক উত্তভবাদফ দতযয থ কদসখদয় সদদয়সেদরন থচ কভয় িসভদন অল্লায 
অআন প্রসতসষ্ঠত সের। তাযদয তাযা নাসা প্রদাদন দচি সেদরন। তাযা উত্তভরুদ নাসা প্রদান কযদতন, কখদনা তা ত 
ফজ্রকদে, কখদনাফা সফনম্রবালায়। কখদনা প্রকাদয তাযা নাসা কযদতন, অফায কখদনা কগাদন। 

ভুসরভদদয কেদে নাসায দ্ধসত র - তাদদযদক তাদদয দুসনয়া  অদখযাদতয করযাণকয সফলদয়য সদক-সনদদিনা প্রদান 
কযা। কর ভুসরদভয িনয অভবাদফ নাসা দফ এভন - মা তাদদয দ্বীন এফং দুসনয়ায করযাণ ফদয় অনদফ। কআাদথ 
তাদদযদক দ্বীন এফং দুসনয়াফী সফলদয় েসত কযদফ এভন সফলদয় তকি কযা।  

নাসা প্রদাদনয কসতয় অদফ এখাদন উদল্লখ কযা র:-  

প্রথভত:- অল্লা তা’অরায প্রসত আখরা থাকা। সনঃদন্দদ অভাদদয নাসায উদেয দফ এভন - কমন এয উসরায় অল্লা 
তা’অরায সনকি ভাকফুর দত াসয। কম নাসা ভুসরভ উম্মা, ভুসরভ বাআ এফং ভুসরভ িাভাঅয িনয কযফ তায দ্বাযা 
কমন অসভ অল্লায ননকিয িিন কযদত াসয। এিা কমন অভাদক অভায যদফয সনকি ননকিযীর ফান্দা ফাসনদয় কদয়। 
অদখযাদতয িীফদন এআ কাদিয প্রসতদান কাভনা কযফ। কআাদথ যাবু্বর অরাভীদনয ন্তুসি কাভনা কযদফা। ুতযাং অভায 
সপ্রয় বাআদয়যা নাসায িনয আখরা একসি গুরুত্বূণি সফলয়।  

সদ্বতীয়ত: াধাযণত বাদয়যা কগাদন নাসা সদদত বুদর মান। থচ একাদন্ত - কগাদন নাসা কদয়া খুফআ পরপ্রূ। অভয সফর 
ভারুপ এফং নাস অসনর ভুনকায কতা প্রকায-কগান উবয় ফস্থায় দফ। অয নাসা কদয়ায সফলয়সি দনকিা ফযসিয 
ফস্থায উয সনবিযীর। ফস্থাদবদদ কখদনা কখদনা প্রকাদয নাসা প্রদান কযা িরুযী দয় দাড়ায়। তদফ সধকাং ভদয়য 
ভূরনীসত দরা কগাদন নাসা কদয়া। 

তৃতীয়ত: নাসা প্রদাদন ককাভর য়া এফং সফনম্র বালা ফযফায কযা। 

ফরায কেদে ভূরনীসত র - সফনম্র  ানুবূসতীর য়া, রুে  ককিবালী না য়া। নাসায কেদে কামিকযী  দ্বীঘিস্থায়ী 
দ্ধসত দরা - নাসা কগাদন  ককাভরবাদফ কদয়া। এয কাযণিা র – অসভ মাদক নাসা সদসি তাদক অসভ শুধুভাে 
অল্লা তা’অরায িনয বারফাস এফং করযাণ কাভনা কসয। তাআ অসভ তায প্রসত দয়াীর দফা, তায িনয কদায়াত কাভনা 
কযদফা। অসভ কতা তাদক ঐ ফ সফদাদ কথদক উদ্ধায কযদত চাআ মায সনকিফতিী ক দয়দে। ায়খ অর-অ’দভ য. ফদরন, 
নাসা প্রদাদনয কেদে – নাসা কফুর ফা গ্রণ কযায তি অদযা কযা মাদফ না। অসভ তাদক উদদ সদফ ফদর কিা তায 
িনয গ্রণ কযা অফযকীয় দফ - এভন না য়া চাআ। 

আভাভ আফদন ামভ য. ফদরন, তুসভ কফুর কযায তি অদযা কদয নাসা সদদফ না। অয মসদ এআ দ্ধসতদত ীভারঙ্ঘন কয, 
তাদর কিদন কযখ, তুসভ উদদ দানকাযী ন ফযং িাদরভ। অনুগতয কাভনা কযা দ্বীসন দকয ন্তবূিি নয়।  

সতসন অয ফদরন, তুসভ ভানুদলয কাদে এিা কাভনা কদযানা কম, তাযা কতাভায অনুগতয কযদফ অয তুসভ তাদদয অসভয দয় 
মাদফ। থচ ফািদফ তুসভ দর তাদদয নাসা দানকাযী। তুসভদতা তাদদযদক উদদ সদদফ। তাদদয উয কতৃিত্ব কযা কতাভায 



 

 

াদি না।  

ায়খ অর-অ’দভ য. ফদরন, কফুর কযায তি অদযা কদয নাসা প্রদান – এভনিা কযদত সফদফক ায় কদয় না। ফনু্ধদত্বয 
দাসফয সবসত্তদত এভনিা কযা াভঞ্জযূণি। ফযং স্বাবাসফক র - অসভয তায সধনিদদযদক সনদদি কযদফ এফং ভাসরক তায 
কগারাভদক অদদ কযদফ। অসভয ফা ভসনফ তায সধনি কৃতদাদক ককান হুকুভ সদদর তাযা তা াদদয গ্রণ কদয অনুগতয 
কযদফ। সপ্রয় বাআ! এখন কতা তুসভ কতাভায বাআ এফং ফনু্ধদদয াদথ অদো। ুতযাং কতাভায নাসা তাদদয িনয ককাভরবাদফ  
নম্রতায সত য়া ফাঞ্চনীয়। 

ায়খ অর-অ’দভ য. ফদরন, নাসায অদযকসি অদফ র - কম সফলদয় নাসা প্রদান কযা দফ তায কর সদক ম্পদকি 
স্পিবাদফ িানা থাকা। যীয়ায সদক কথদক তায হুকুভ সক তা িানা থাকা। এিা তযন্ত গুরুত্বূণি সফলয়। ককননা ভানুল 
কখদনা কখদনা এআ ধাযণা কদয উদদ সদদয় থাদক কম, এিা সিক। থচ ফািদফ তা ুন্না  যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস য়া 
াল্লাদভয কদায়াদতয সফযীত। তাআ কম সফলদয় নাসা কদয়া দফ ক সফলদয় যীয়দতয হুকুভ সক - তা শুরুদতআ কিদন কনয়া 
উসচৎ। 

অসভ কম সফলদয় উদদ কদয়ায আিা কদযসে - যীয়ায হুকুভগত সদক কথদক তায ফস্থান সক? কিা য়াসিফ নাসক ভুিাাফ? 
এিা কখয়ার কদয কিদন সনফ। দনকভয় অভযা ভাকরু ফা আিভায সফযীত সফলদয় নাসা সদদত থাসক থচ অসভ িাসন-আ 
না কম, এসি আিভায সফযীত। তাআ কম সফলদয় উদদ সদফ তায যয়ী হুকুভ িানা থাকা সযাযমি। 

ায়খুর আরাভ আভাভ আফদন তাআসভয়া য. ভািভুঅতুর পাতায়ায় ফদরন:  

য়াসিফ দায়া এফং নযানয দায়া ফািফায়ন কযায কেদে এভন তিাফরীয প্রদয়ািন, মা দ্বাযা তা ফািফায়ন কযা মাদফ। 
কমভন াসদদ ফসণিত দয়দে - অভয সফর ভারুপ  নাস অসনর ভুনকায কম ফযসি কযদত চায়, তায িনয উসচৎ র, ক কম 
সফলদয় অদদ কযদফ তাদক ক সফলদয়য পক্বী দত দফ। কম সফলদয় সনদলধ কযদফ, ক সফলদয় পক্বী দত দফ। কম সফলদয় 
ক অদদ ফা সনদলধ কযদফ, ক সফলদয় ককাভর দত দফ। কম সফলদয় ক অদদ-সনদলধ কযদফ, ক সফলদয় নীর দত 
দফ। অদদ কদয়ায অদগ সপক্বা িিন কযদফ, কমন ক ৎ কািদক বাদরা এফং ৎ কািদক খাযা সদদফ প্রভাণ 
কযদত াদয। অদদ কযায ভয় ককাভর দফ, কমন ক কাংসখত উদেয িিদনয িনয সধক সনকিফতিী িা ফরম্বন কযদত 
াদয। অদদ কযায য নীর দফ, কমন ক অদদ-সনদলধ ারদনয কদিয উয ফয কযদত াদয। ককননা সধকাং 
ভয় তা ারন কযদত সগদয় কি স্বীকায কযদত য়। (াআখুর আরাভ য. এয কথা এখাদন কল দয়দে) 

এ ফ কথায উদেয দরা- নাসা প্রদাদন আরভ, নীরতা, ককাভরতা  দয়া থাকা চাআ। এিাআ াআখুর আরাভ য. এয 
কথায াযাং। 

মযত ুসপয়ান আফদন উয়াআনা য. কথদক ফসণিত সতসন ফদরন: উভয যাসদয়াল্লাহু অনহু ফদরন,  

 

 "أحب الناس إيل من رفع إيل عيويب"

“ভানুদলয ভধয কথদক অসভ তাদক কফী বারফাস কম অভায কদাল কদসখদয় কদয়”। 

মযত ভায়ভুন সফন ভাযান যা. ফদরন, অভাদক উভয সফন অবু্দর অসিি যস. ফদরদেন,  

 



 

 

 "يقول لو يف وجهو ما يكرىوفإن الرجل ال يَنصح أخاه حىت ، قل يل يف وجهي ما أكرىو"

অভায েন্দনীয় সফলয়গুদরা অভাদকআ ফরুন। ককননা ককান ফযসি ততেন তায য বাআদয়য করযানকাভী দত াদযনা, 
মতেন না ক, তায(বাআদয়য) েন্দনীয় সফলয়গুদরা তাদকআ ফদর”।  

াাফা-তাদফয়ীগণ ঐফ করাকদক ভুাব্বত কযদতন মাযা তাদদযদক কদায়াত ভূরক নাসা সদদতন এফং তাদদয কদাল-ত্রুসি 
কদসখদয় সদদতন – কমন তাযা ভন্দ কথদক যো ান। অি সধকাং ভানুদলয ফস্থা তাদদয ভত নয়। মখন কাউদক নাসা 
কদয়া য়, ক নাসা ফা উদদ দাতাদক ত্রু ভদন কদয থচ ক তায করযানকাভী। নাসা দানকাযী দফ ফনু্ধ, ককাভর  
দয়াীর। এ গুরুত্বূণি সফলয়গুদরা উদদ দাদনয ভয় কখয়ার যাখা সযামি। অল্লা ুফাানাহু য়া তা’অারায সনকি দুঅ 
কসয, সতসন কমন অভাদদযদক তায অনুগদতয সস্থযতা দান কদযন এফং তায নাপযভাসন কথদক সপসযদয় যাদখন। সনঃদন্দদ সতসন 
ফ সকেুয উয ূণি েভতাফান। 

 

 وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة هللا 
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